(مقالۀ پژوهشی)

تأثیر فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی بایت
وینگ دیجیتال
آرش دباغی ،1ثمره عباسی ،*2نسیم شمس ،1نغمه نیرومند ،2علی حبیبیکیا

2

-1استادیار گروه رادیولوژی فک ،دهان و
صورت.
-2دستیار تخصصی رادیولوژی دهان ،فک
و صورت.

1و -2گروه رادیولوژی فک ،دهان و
صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.

* نویسندة مسؤول:
ثمره عباسی؛ دستیار تخصصی رادیولوژی
دهان و فک و صورت ،دانشکده
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تصور میشود که فیلترهای پردازش تصویر ،میتوانند عملکرد
تشخیصی تصاویر دیجیتال را بهبود بخشند .از اینرو هدف از مطالعۀ حاضر،
مقایسۀ عملکرد رادیوگرافی دیجیتال با و بدون استفاده از فیلترهای پردازش
تصویر در شناسایی ضایعات پوسیدگی پروگزیمال بود.
روش بررسی :در این مطالعۀ آزمایشگاهی ،رادیوگرافی دیجیتال استاندارد شده
از  011سطح پروگزیمال بهعمل آمد .تصاویر بدون فیلتر و فیلتر شده (فیلترهای
 High sharpen ،Intermediate sharpen ،Low sharpenو
 )Inversionدر نرمافزار ) ،Scanora® (version 4.3.1توسط  2مشاهده-
گر ارزیابی شد .جهت تعیین استاندارد طالیی ،دندانها را برش داده و سپس
از  Caries detectorاستفاده شد.
یافتهها :حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی با استفاده از آنالیز منحنی Roc
ارزیابی و با استفاده از آزمون توکی و آنووا مقایسه شد .از آزمون ضریب
همبستگی اسپیرمن برای توافق بین مشاهدهگرها استفاده شد .حساسیت،
اختصاصیت و صحت کلی تصاویر  ،Originalفیلتر  Low sharpenو
 ،Inversionبه طور معناداری بیشتر از فیلتر  Intermediate sharpenو
 High sharpenبود ( .)P≤1/10تفاوت بین تصاویر بدون فیلتر ،فیلتر Low
 sharpenو  Inversionمعنادار نبود ( .)P ˃1/10فیلتر Low sharpen
بیشترین میزان حساسیت و صحت کلی ،و تصاویر بدون فیلتر بیشترین میزان
اختصاصیت را داشت .فیلتر  High sharpenکمترین میزان حساسیت و
اختصاصیت و صحت کلی را داشت.
نتیجهگیری :فیلتر  Low sharpenمیتواند به عنوان یک فیلتر پردازش تصویر
جهت شناسایی ضایعات پوسیدگی پروگزیمال ،مورد پذیرش قرارگیرد.
فیلترهای  Intermediate sharpenو  High sharpenجهت شناسایی
ضایعات پوسیدگی پروگزیمال توصیه نمیشوند.

تلفن00989166066472:

 Email:کلید واژگان :پوسیدگی دندانی ،تصاویر فیلتر شده ،رادیوگرافی دیجیتال،
 Samareh.Abbasi@yahoo.comرادیوگرافی بایت وینگ.
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مقدمه
پوسیدگی دندانی یک بیماری عفونی_میکروبی
دندانهاست ،که موجب حل شدن بافتهای معدنی دندان

 .3 )07 ،06 ،03عدم وجود ترمیم (00و06و .4 )09عدم
وجود نشانههایی از شکستگی تاج ()06

میشود( .)0علیرغم کاهش کلی شیوع پوسیدگی در دو

پس از انتخاب دندانها از نرمالسالین برای شستو

دهۀ اخیر ،تشخیص پوسیدگی به صورت یک چالش

شوی دندانها استفاده شد( ،)01ریشۀ دندانها با موم قرمز

بزرگ در دندانپزشکی باقی مانده است ( .)3 ،2در سال

پوشیده شدند ،علت این امر ایجاد ساختاری مشابه فضای

 0191رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی به دندانپزشکی

پریودنتال لیگامنت و نیز تسهیل در خارج کردن دندانها

راه پیدا کرد و در حال حاضر به طور وسیعی جهت

از بلوکها در انتهای تحقیق بود ( .)06سپس هر  3دندان

شناسایی ضایعات پوسیدگی به کار برده میشود (.)0 ،4

در یک بلوک از جنس گچ ( )07،00 ،4بر اساس موقعیت

از دیگر فوائد رادیوگرافی دیجیتال ،امکان بهبود تصاویر

آناتومیک نرمال ،بهطوری که در سطوح پروگزیمال

توسط راهکارهای مختلف نرمافزاری مانند استفاده از

بیشترین تماس را با دندان مجاور داشتند ،مانت شدند (،4

فیلترها میباشد( .)4نتایج متناقضی در ارتباط با امکانات

 )21،03 ،02و هر یک از بلوکها و دندانها شمارهگذاری

بهبود تصویر برای تشخیص پوسیدگی در رادیوگرافی

شدند.

دیجیتال داخل دهانی گزارش شده است .برخی

تهیۀ تصاویر :تصاویر به روش بایت وینگ دیجیتال

نویسندگان گزارش کردهاند که بهبود کنتراست و افزایش

(برای هر قوس به صورت جداگانه مشابه پریاپیکال) با

فیلترینگ دقت تشخیصی در شناسایی پوسیدگیها را

استفاده از  PSPو با دستگاه Xgenus DC de

افزایش میدهد( ،)7 ،6در حالی که برخی دیگر خالف

) Gotzen, (Italyو شرایط اکسپوژر ، 9mA ، 63kvp

این امر را گزارش دادهاند ( .)1 ،9در هیچ یک از مطالعات

زمان پرتوتابی  ،1/02sبا ضخامت فیلتراسیون کلی

پیشین ،تأثیر درجات مختلف از فیلتر  Sharpenبر روی

آلومینیوم  2mmو فاصلۀ منبع تا رسپتور تصویر )(SID

شناسایی پوسیدگیهای پروگزیمال بررسی نشده است.

 34cmتهیه شد .یک صفحۀ آکریلی با ضخامت 0/0cm

عالوه بر این ،در این مطالعه تأثیر فیلتر  Inversionنیز

بین تیوب اشعۀ  xو دندانها جهت بازسازی بافت نرم

بر روی شناسایی پوسیدگیهای پروگزیمال بررسی می-

قرار داده شد( .)20،06،04،7تصاویر بایت وینگ

شود.

رادیوگرافی دیجیتال ،به صورت بدون فیلتر )،(Original
با فرمت  (Tagged image file format(Tiffذخیره
شدند .فیلتر پروسسینگ  sharpenبا درجات کم ،متوسط

روش بررسی
جمعآوری و آمادهسازی نمونهها
این مطالعۀ تجربی(آزمایشگاهی) بر روی  01نمونۀ
دندانی (پرمولر و مولر) که از میان دندانهای کشیده شده
انجام گرفت .به این صورت که در معاینات بصری تقریباً
نیمی از دندانهای انتخابی از نظر پوسیدگی دارای ظاهری
سالم و تقریباً نیمی دیگر دارای ضایعات پوسیدگی ()01
با میزان گسترش متغیر در سطوح پروگزیمال بودند (-00
 .)00شرایط ورود دندانها به مطالعه .0 :عدم وجود
آنومالی دندانی ( .2 )06عدم وجود حفرۀ پوسیدگی (-00

و زیاد ) (low, intermediate, highو فیلتر
 ،Inversionهریک به صورت جداگانه بر روی نسخۀ
کپی از تصاویر بدون فیلتر اعمال شدند و با فرمت Tiff
ذخیره شدند .فرمت  Tiffاطالعات را بدون از دست
رفتن قسمتی از آن ذخیره میکند ) .(Losslessدر این
مطالعه منظور از فیلتر  Low sharpenاعمال یک بار
فیلتر  ،Sharpen 1منظور از فیلتر Intermediate
 sharpenاعمال دو بار فیلتر  Sharpen 2و منظور از
فیلتر  High sharpenاعمال سه بار فیلتر Sharpen 3
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بر اساس گزینههای نرمافزار®Scanora
Corp.\Sordex, Helsinki,
) Finlandمیباشد (شکل .)0

(Version

بتوان جداگانه برش داد و بررسی کرد .برای رنگآمیزی،

)4.3.1

سطح برش مورد نظر را با اسپری هوا خشک کرده و

(Orion

ارزیابی تصاویر :رادیوگرافیها بر اساس شمارۀ
بلوکها شمارهگذاری شدند .تصاویر حاصل به صورت
یک سوکور (یعنی بررسیکنندگان از نوع فیلتر اعمال شده
آگاه نبودند) به نمایش گذاشته شدند .تصاویر توسط دو
رادیولوژیست با سابقۀ کاری حداقل  2سال بر روی یک
مانیتور  04اینچی ) (VAIO® SONY Corpبا وضوح
 0366*769و صفحۀ  LEDبررسی شدند .هر دو
مشاهدهگر ،از یک مانیتور در یک اتاق بدون پنجره با نور
کم ( )07 ،04 ،4و شرایط یکسان برای مشاهدۀ تصاویر
استفاده کردند .فاصلۀ مشاهدهگرها تا مانیتور 01-71cm
در نظر گرفته شد .جهت جلوگیری از خستگی چشم،
مشاهدهگرها در هر نوبت ارزیابی بیش از  21تصویر را
مشاهده نکردند ( .)7در طول مشاهدۀ تصاویر ،مشاهده-
گرها قادر به تغییر در تصاویر و تغییر در میزان نور،
وضوح و دیگر پارامترهای بصری نبودند .مشاهدهگرها به
طور مستقل و بر اساس کدهای زیر وجود یا عدم وجود
پوسیدگی را در سطوح پروگزیمال دندانها بر روی فرم-

سپس با یک گلوله پنبۀ آغشته به مادۀCaries detector
سطح برش مرطوب گردید .بر طبق توصیۀ کارخانۀ
سازنده ،پس از  01ثانیه سطح را شسته و خشک کردیم.
پس از رسیدن به محدودۀ ضایعه ،ابتدا با معاینۀ چشمی و
سپس به کمک رنگآمیزی (Dye Caries Detector
) Spy. Germiphene. Corp. CANADAوجود
ضایعه بررسی شد .برشها به همین صورت ادامه می-
یافت و هر برش مانند قبل بررسی شد ،تا آنجا که دیگر
اثری از ضایعه وجود نداشت ( .)22باید در نظر داشته
باشیم که ضایعۀ پوسیدگی به صورت گسترش ناحیۀ
دکلسیفیکاسیون سفید یا قهوهای به سمت دیوارههای
کناری پالپ چمبر تعیین میشد .نتایج بر اساس کد بندی
زیر گزارش و ثبت شد)21 ،07 ،04( :
 : 1بدون ضایعه قابل مشاهده در برشها
 : 0وجود ضایعۀ پوسیدگی در هر یک از برشها
نتایج این بررسیها Gold standard ،مطالعه
محسوب شد و درستی نظرات مشاهدهکنندهها با این
نتایج مقایسه و سپس میزان صحت آنها بررسی شد.

هایی که نمونۀ آن در پیوست ضمیمه شده است ،ثبت

نتایج این پژوهش با استفاده از نرمافزار SPSS

کردند : 1( .پوسیدگی وجود ندارد : 1 .پوسیدگی وجود

نسخۀ  22تجزیه و تحلیل شده است .حساسیت

دارد).

( ،)Sensitivityاختصاصیت ( )Specificityو صحت
(Gold

کلی ) (Overall Accuracyبا استفاده از آنالیزهای

)Standard
در مرحلۀ بعد دندانها را خارج کرده و سطح آنها

(Receiver

تعیین پوسیدگی واقعی دندانها

را از هر گونه گچ پاک نمودیم و با یک هندپیس و دیسک
الماسی شروع به برش دندانها کردیم .ابتدا یک برش به
موازات محور طولی دندان در جهت باکولینگوالی داده
شد تا تاج به دو نیمۀ مزیال و دیستال تقسیم گردد و
سپس به صورت عرضی برشهای نازک افقی پیشرونده،
عمود بر محور طولی دندان در هر سطح تا رسیدن به
بیشترین گسترش ضایعه انجام گرفت .علت برش طولی
اولیه این است که ،سطوح مزیال و دیستال هر دندان را

تحت منحنی (Roc curve) Roc

) Operating Characteristicبهدست آمد .همچنین
از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

(Spearman

) rank correlation coefficientبرای بررسی
حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی

(Overall

) (Az) Accuracyروش های مختلف پردازش تصویر
در بین مشاهدهگرها استفاده گردید .با بهکارگیری روش
آنووا و با استفاده از آزمون توکی مقایسه بین حساسیت،
اختصاصیت و صحت کلی فیلترهای مختلف رادیوگرافی
و تصاویر  ،Originalبرای هر یک از مشاهدهگرها انجام
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شد .حد معنادار بودن برای تمامی آزمونهای آماری

 %26/9و  %27/9میباشد .برای تصاویر با فیلتر

 P ≤ 1/10در نظر گرفته شد.

 Inversionدر حالت کلی ،حساسیت ،اختصاصیت و
صحت کلی) (Azبه ترتیب %09/2 ،%03/3 :و  %00/9می-
باشد .در نتیجه ،بیشترین میزان حساسیت و صحت کلی

یافتهها
بر اساس نتایج جدول  0در حالت کلی بیشترین

مربوط به تصاویر با فیلتر  ،Low sharpenبیشترین

میزان پاسخهای مثبت واقعی مربوط به تصاویر با فیلتر

میزان اختصاصیت مربوط به تصاویر  Originalو

 ،Low sharpenبیشترین میزان پاسخهای منفی واقعی

کمترین میزان حساسیت و اختصاصیت و صحت کلی

مربوط به تصاویر  Originalو بیشترین میزان پاسخهای

) (Azمربوط به تصاویر با فیلتر  High sharpenبود.

مثبت کاذب و پاسخهای منفی کاذب مربوط به تصاویر با

در مقایسۀ ضریب همبستگی اسپیرمن (جدول  )2برای هر

فیلتر  High sharpenبود.

یک از سه حالت مشاهدهگر اول ،مشاهدهگر دوم و حالت

بر اساس نتایج نمودار  ،0برای تصاویر Original

کلی ،نتایج آماری نشان داد که هیچگونه تفاوت معناداری

در حالت کلی (مشاهدهگر اول و مشاهدهگر دوم)

بین میزان حساسیت و اختصاصیت در تشخیص

حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی ) (Azبه ترتیب:

پوسیدگی در بین مشاهدهگرها وجود ندارد ( .)P˃1/10بر

 %66/7 ،%06/1و  %60/9میباشد .برای تصاویر با فیلتر

اساس نتایج آزمون توکی از لحاظ آماری تفاوت معناداری

 Low sharpenدر حالت کلی ،حساسیت ،اختصاصیت

بین تصاویر  ،Originalتصویر با فیلتر Low sharpen

و صحت کلی) (Azبه ترتیب %64/3 ،%60/4 :و %62/9

و تصاویر با فیلتر  Inversionمشاهده نشد (.)P ˃1/10

میباشد .برای تصاویر با فیلترIntermediate sharpen

بین تصاویر با فیلتر  Intermediate sharpenبا سایر

در حالت ،حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی ) (Azبه

روشها و همچنین بین تصاویر با فیلتر High sharpen

ترتیب %37/9 ،%34/0 :و  %36/2میباشد .برای تصاویر

با دیگر روشها تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود

با فیلتر  High sharpenدر حالت کلی ،حساسیت،

(.)P≤1/10

اختصاصیت و صحت کلی) (Azبه ترتیب،%29/9 :
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A

D

C

E

شكل  :4نمونهای از رادیوگرافيها و فیلترهای اعمال شده بر روی تصاویر : A .تصویر ( Originalبدون فیلتر)  : Bتصویر با
فیلتر  : C Low sharpenتصویر با فیلتر  : D Intermediate sharpenتصویر با فیلتر  : E High sharpenتصویر با
فیلتر Inversion
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جدول  :4مقایسة تعداد پاسخهای مثبت واقعي ،منفي واقعي ،مثبت کاذب و منفي کاذب در روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي
و تصاویر  Originalدر تشخیص پوسیدگي در توافق بین مشاهدهگر اول و دوم (حالت کلي)
مث ت واقعی

مرفی واقعی

مث ت کاذب

مرفی کاذب

Original

True positive
28

True negative
33

False positive
14

False negative
20

Low Sharpen

36

27

20

17

Intermediate Sharpen

17

19

28

36

High Sharpen

11

17

30

42

Inversion

32

24

23

21

جدول  :2مقایسة ضریب همبستگي اسپیرمن در میزان حساسیت و اختصاصیت روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي و تصاویر
 Originalدر تشخیص پوسیدگي در بین مشاهدهگرها و نیز بین مشاهدهگرها و حالت کلي (حا معرادار بودن برای این آ مون آماری
 P ≤ 0/00در دظر گرفته اا)
مهاهاهگر

اول با دوش

P-value

اول با کلی

P-value

دوش با کلی

P-value

تصویرگر
Original

0/670

0/760

0/706

0/377

0/730

0/008

Low Sharpen

0/694

0/603

0/710

0/407

0/724

0/768

Intermediate Sharpen

0/160

0/667

0/236

0/060

0/200

0/311

High Sharpen

0/320

0/603

0/396

0/037

0/366

0/287

Inversion

0/790

0/880

0/836

0/473

0/838

0/067
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نمودار  :3مقایسة منحني  Rocدر روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي و تصاویر  Originalدر تشخیص پوسیدگي در توافق
بین مشاهدهگر اول و دوم (حالت کلي)

بحث
تا به امروز اطالعات کمی در مورد عملکرد فیلتر

با سهولت بیشتری صورت گیرد .در نرمافزار دیجیتال
®

 Sharpenدر نرمافزار )Scanora®(version 4.3.1

) Scanora (version 4.3.1امکان بررسی درجات

در شناسایی پوسیدگیهای پروگزیمال در دسترس است.

مختلف از فیلتر  Sharpenامکانپذیر است.

در مطالعۀ حاضر از فیلترهای ( Sharpenبه صورت

تا زمان انجام مطالعۀ حاضر ،در هیچیک از مطالعات

 Intermediate ،Lowو  )Highو  ،Inversionدر

پیشین درجات مختلف از فیلتر  Sharpenبررسی نشده

نرمافزار دیجیتال ® (version 4.3.1) Scanoraاستفاده

و نیز در مورد میزان و چگونگی کاربرد این فیلتر بر روی

شد .علت بررسی فیلتر  Sharpenرا میتوان بدین شکل

تصاویر توضیحی ذکر نشده است ( .)23 ،20 ،9 ،7از نظر

شرح داد که این فیلتر میتواند مرز بین ناحیۀ دارای

کاربرد اصطالحات ،واژهشناسی استانداردی در برنامههای

پوسیدگی (ناحیۀ رادیولوسنت تر) و بافت سالم (ناحیه

نرمافزاری دیجیتال وجود ندارد ،این امر مقایسۀ بین

رادیواپک تر) را که دارای کنتراست بیشتری است ،بهتر

اثربخشی انواع مختلف فیلترها را در مطالعات مختلف با

نشان دهد؛ همچنین این فیلتر ممکن است که بتواند فقدان

مشکل مواجه میسازد( .)24وجود این تفاوتها و

کیفیت تصویر را جبران کرده ( )20و سبب کاهش تاری

نقایص ،از امکان مقایسۀ نتایج مرتبط با فیلتر Sharpen

در مرزهای ساختاری شود ( .)02بنابراین مشاهدۀ نواحی

در این مطالعه با نتایج مطالعات پیشین میکاهد.

دمینرالیزاسیون جزئی در مینای پروگزیمال ممکن است
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در مطالعۀ حاضر ،نتایج حاصل از آزمون توکی
نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین تصاویر

معنادار بین نواحی زیر منحنیهای  Rocبنا شده است
(.)20

 ،Originalتصویر با فیلتر  Low sharpenو تصاویر

بر اساس نتایج حاصل از آنالیز  ، ROCنشان داده

با فیلتر  Inversionوجود ندارد ( .)P˃1/10بین تصاویر

شد که حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی در فیلتر

با فیلتر  Intermediate sharpenبا سایر روشها و

 Inversionکمتر از حساسیت ،اختصاصیت و صحت

همچنین بین تصاویر با فیلتر  High sharpenبا دیگر

کلی در مقایسه با تصاویر  Originalو فیلتر Low

روشها تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ( .)P≤1/10با

 sharpenاست ،و در مقایسۀ بین این روشها فیلتر

توجه به تغییرات حاصل از روشهای مختلف فیلترینگ

 Inversionضعیفترین عملکرد را داشت ،نتایج دیگر

بر روی تصاویر (شکل  )0به نظر میرسد که با افزایش

مطالعات از این یافتهها حمایت میکند( .)26 ،7علت

میزان فیلتر  Noise ،Sharpenتصویر بیشتر شده و

کاهش عملکرد مشاهدهگرها به هنگام استفاده از فیلتر

تصاویر  Coarseو  Grainedشدهاند که میتواند علت

 Inversionمیتواند مرتبط با نحوۀ آموزش مشاهدهگرها

کاهش دقت تشخیصی در مشاهدهگرها باشد .بنابراین ،بر

باشد ،چرا که ضایعات پوسیدگی همواره به عنوان

اساس نتایج حاصل از آزمون توکی و نمودار  ،0میتوان

ضایعات رادیولوسنت معرفی و شناخته میشوند ،در

چنین نتیجه گرفت که استفاده از فیلتر  Sharpenبه

حالی که در تصاویر با فیلتر  Inversionسایههای

میزان متوسط و زیاد (Intermediate sharpen ,

خاکستری معکوس میشوند.

) High sharpenبه شدت و به صورت معناداری از

در مطالعۀ حاضر ،بررسیها نشان داد که بیشترین

لحاظ آماری سبب کاهش در عملکرد مشاهدهگرها می-

میزان حساسیت و صحت کلی مربوط به فیلتر Low

شود.

 sharpenبود و نیز میزان صحت کلی فیلتر Low
بلم ( )Belemو همکاران در سال  2119در کشور

 sharpenبه ترتیب بیشتر از میزان صحت کلی برای

برزیل کارایی رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از فیلترهای

تصاویر  Originalو  Inversionبود؛ این یافتهها از

 Enhancementرا در تشخیص پوسیدگیهای

نتایج مطالعۀ مذکور حمایت میکند( .)7میزان اختصاصیت

پروگزیمال بررسی کردند .تصاویر در شرایط بدون فیلتر و

و صحت کلی به دست آمده در مطالعۀ حاضر برای

همچنین با فیلترهای  Sharpen ،Negativeو هر دو

روشهای مختلف پردازش تصویر و تصاویر Original

( Sharpenو  )Negativeدر نرمافزار Digora® for

در مقایسه با مطالعۀ ذکر شده کمتر بود و نیز در مطالعۀ

 Windows 2.6 Packageبررسی شد .یافتههای این

حاضر چنین نشان داده شد که میزان اختصاصیت به دست

مطالعه نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین

آمده برای تصاویر  Originalبه ترتیب بیشتر از میزان

روشهای مختلف پردازش تصویر وجود ندارد که نتایج

اختصاصیت تصاویر با فیلتر  Low sharpenو

این مطالعه برای فیلتر ) Inversion (Negativeدر

 Inversionبود؛ که این نتایج برخالف نتایج مطالعۀ ذکر

تأیید نتایج مطالعۀ حاضر میباشد.

شده است (( .)7تمامی این مقایسهها با فرض برابر بودن

در مطالعۀ حاضر جهت مقایسۀ بین روشها از آنالیز
منحنی  ROCاستفاده شد ،چرا که این آنالیز معنادارترین

فیلتر  Low sharpenدر بررسی حاضر و فیلتر
 Sharpenاستفاده شده در مطالعۀ مذکور میباشد)

رویکرد را جهت مقایسۀ عملکرد تشخیصی بین دو یا

وجود این تفاوتها میتواند مرتبط با تفاوت در

تعدادی بیشتر از روشهای مختلف تصویربرداری فراهم

تعداد نمونهها ،میزان تجربه و تعداد مشاهدهگرها ،نرمافزار

میآورد ( .)9این آنالیز بر اساس مقایسۀ تفاوتهای

مورد استفاده ،چگونگی استفاده و میزان کاربرد فیلتر
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 Sharpenو بهویژه وسعت و ماهیت ضایعات

متدهای تشخیص پوسیدگی که دارای اختصاصیت باال به

پوسیدگی مورد بررسی باشد ،چرا که در مطالعۀ بلم

ازای مقداری کاهش در میزان حساسیت میباشند ،بیشتر

ضایعات به شکل مصنوعی ایجاد شدند ( .)7همچنین با

ترجیح داده میشوند .چرا که بنا بر تعاریف ،روشی که

توجه به اینکه ضایعات پوسیدگی وسیع غالباً در رادیوگرافی

دارای حساسیت باال باشد ،دارای تعداد پاسخهای منفی

تشخیص داده میشوند ،ما در مطالعۀ حاضر از دندانهایی با

کاذب کمتر و روشی که دارای اختصاصیت باال باشد ،دارای

سطوح به ظاهر سالم و یا دارای تغییر رنگ و بدون وجود

تعداد پاسخهای مثبت کاذب کمتری است( .)04تفسیر مثبت

حفره استفاده کردیم .همانطور که در نتایج مطالعه شرح آن

کاذب در کلینیک سبب ترمیم غیر ضروری دندانهای سالم

رفت حدود  %66از سطوح پوسیده ،دارای پوسیدگی در

میشود ،از این رو روشی با میزان اختصاصیت بیشتر ارجح

محدودۀ مینا بودند .ممکن است که ضایعات محدود به مینا

میباشد( .)09با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر مبنی بر

تا زمانی که حدود  %31-41دمینرالیزاسیون رخ نداده باشد

عملکرد قابل قبول فیلتر  ،Low sharpenمیتوان چنین

در رادیوگرافی قابل مشاهده نباشند .به همین دلیل تشخیص

نتیجه گرفت که این فیلتر میتواند به عنوان یک روش

پوسیدگی در محدودۀ مینا اغلب سختتر است و حدود

کمکی در تشخیص پوسیدگیهای جزئی مینای پروگزیمال

نیمی از ضایعات پروگزیمالی موجود در مینا را نمیتوان با

مفید باشد .این یافته در تطابق با نتایج مطالعات پیشین می-

استفاده از رادیوگرافی کشف نمود؛ این امر سبب کاهش

باشد(( .)20 ،7این مقایسه با فرض برابر بودن فیلتر Low

میزان در تشخیص پوسیدگیهای مینا میشود .همچنین به

 sharpenدر بررسی حاضر و فیلتر  Sharpenاستفاده

دلیل وجود تفاوت دانسیتۀ کامالً واضح بین مینا و عاج و

شده در مطالعات مذکور میباشد)

وجود  ،Mach band effectاحتمال تفسیر مثبت کاذب

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم بررسی

افزایش مییابد ( )27که همین امر میتواند علت کاهش در

اثربخشی فیلترهای دیگر مانند Edge ،Peseudocolor

میزان اختصاصیت به دست آمده برای روشهای مختلف

 enhancementو غیره ،همزمان با درجات مختلف از

پردازش تصویر و تصاویر  Originalدر مقایسه با مطالعۀ

فیلتر  Sharpenنام برد .از دیگر محدودیتها میتوان به

بلم باشد.

عدم بررسی تأثیر همزمان میزان بزرگنمایی ،روشنایی و

براساس نتایج مطالعۀ حاضر ،از لحاظ آماری تفاوت

کنتراست با فیلترهای به کار برده شده در این بررسی اشاره

معناداری بین تصاویر  Originalو تصویر با فیلتر Low

کرد .از جنبههای با ارزش این تحقیق میتوان به کاربرد و

 sharpenوجود ندارد ،با این وجود بیشترین میزان

بررسی تأثیر درجات مختلف از فیلتر  Sharpenدر نرم-

حساسیت و صحت کلی مربوط به تصاویر با فیلتر Low

افزار دیجیتال ) Scanora®(version 4.3.1برای اولین

 sharpenو بیشترین میزان اختصاصیت مربوط به تصاویر

بار در شناسایی پوسیدگیهای پروگزیمال اشاره نمود.

 Originalبود .از این رو تصاویر  Originalو تصاویر با
فیلتر Low Sharpenبهترین عملکرد را داشتند .یک

نتیجهگیری

توضیح احتمالی برای کاهش میزان اختصاصیت در تصاویر

با توجه به عملکرد قابل قبول فیلتر،Low sharpen

با فیلتر  ،Low sharpenتشدید  Mach band effectبه

پیشنهاد میشود که از فیلتر  Sharpenبا میزان کم میتوان

دلیل افزایش کنتراست بین مینا و عاج میباشد .به طور کلی

به عنوان یک روش کمکی در تشخیص پوسیدگیهای
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 تصاویر با فیلتر.مینای پروگزیمال استفاده کرد
High

 و تصاویر با فیلترIntermediate sharpen

 نسبت به سایر روشها ضعیفترین عملکرد راsharpen
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Abstract
Background and Objectives: Image processing filters are
supposed to improve the diagnostic performance of digital
images. Thus, the aim of present study was to compare the
performance of digital radiography with and without image
processing filters in the detection of proximal caries lesions.
Subjects and Methods: In this in vitro study standardized digital
radiographs of 100 approximal surfaces were acquired. Unfiltered
and filtered images (low sharpen, intermediate sharpen, high
sharpen and inversion filters) on the Scanora® (version 4.3.1)
software were assessed by 2 observers. The teeth were sectioned
and the caries detector used subsequently to determine the gold
standard.
Results: Sensitivity, specificity and overall accuracy evaluated
with sub curve analysis of ROC (Az) and compared using
ANOVA/Tukey test. The Spearman test was used for intraobservers agreement. The sensitivity, specificity and overall
accuracy of the low sharpen, inversion and unfiltered images
were significantly higher than the intermediate sharpen and high
sharpen filter images (P<0.05). The difference between unfiltered
images, the low sharpen and inversion filter images were not
significant (P˃0.05). The low sharpen filter images had the
highest sensitivity and overall accuracy, and unfiltered images
had the highest specificity. The high sharpen filter images had the
lowest sensitivity, specificity and overall accuracy.
Conclusion: The low sharpen filter may be an acceptable
processing filter for detection of the caries lesions; because it
showed the highest sensitivity and overall accuracy. The
intermediate sharpen and high sharpen filters are not
recommended for detection of the caries lesions.
Keywords: Dental Caries, Filtered Images, Digital Radiography,
Bitewing Radiography.
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